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ECTS: 2 PHILOSOPHY OF COMPLEX SYSTEM
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Czy  istnieją  elementy  nie-ustrukturyzowane?  O  redukcjonizmie.  Makro  i  mikro  wyjaśnienia  układów  złożonych.  Emergencja.Pojęcie  atraktora.
Ewolucja  organizmów.  Sieci  autokatalityczne.  Sieci  neuronowe.  Złożone  systemy  ekonomiczne.  Porządek  z  chaosu.  Spontaniczny  porządek
autogenezy. Stany pod i nadkrytyczne układów złożonych. Hipoteza gai. Samoorganizacja. Społeczne systemy łlożone.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najnowszymi prądami w filozofii współczesnej ("Filozofia systemów złożonych"), zwrócenie uwagi
na rangę i znaczenie badań interdyscyplinarnych. Zapoznanie z metodologiami umożliwiającymi podjęcie samodzielnej pracy naukowej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W01+, H2A_W04+, H2A_W05+, H2A_U01+, H2A_U05+, H2A_U06+, H2A_K01+, H2A_K02+, H2A_K05+,
H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W03+, K2_W08+, K2_U03+, K2_U07+, K2_K02+, K2_K04+, K2_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  zna  jeden  z  najnowszych  paradygmatów  filozofii  współczesnej,  w  tym  pojęcia  i  kategorie  samoorganizacji,  emergencji,  chaosu
deterministycznego.Zna tez metodologię cholistyczną i i mikroredukcjonistyczną. (K2_W02, K2_W03, K2_W08)
Umiejętności
U1  -  Student  umie  stosować  metodologię  makro  i  mikro  wyjaśniające  do  wszelkich  możliwych  układów  (przyrodniczych  i  humanistycznych).
Potrafi jedność metodologii zastosować interdyscyplinarnie. (K2_U03, K2_U07)
Kompetencje społeczne
K1 - Student podejmuje interdyscyplinarny dialog, w różnych obszarach nauki i życia społecznego.Samodzielnie podejmuje i organizuje działania
zawodowe, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, interesuje się nowymi prądami i koncepcjami filozoficznymi. (K2_K02, K2_K04, K2_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Maizner K., 2007r., "Poznawanie złożoności", wyd. UMCS - Lublin, 2) Corney P., Highfield R., 1997r., "Granice złożoności", wyd. Prószyński i S-
ka, 3) Haken H., 1983r., "Synergetics", wyd. Springer.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Prigogine I., 2000r., "Od chaosu do porządku", wyd. PIW, 2) Coveney P., Highfield R., 2002r., "Strzałka czasu", wyd. Zysk i S-ka.

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA SYSTEMÓW ZŁOŻONYCH
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: BF-przedmiot kierunkowy do 
wyboru
Kod ECTS: 08134-20-BF
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład podający i problemowy. (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium ustne 1 - Student ustnie odpowiada na 
pytania, których treść odnosi się do problematyki 
przedstawianej na wykładach. (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii 
współczesnej,Filozofia przyrody.
Wymagania  wstępne:  Znajomośc  podstawowych
kierunków filozofii współczesnej i problematyki a także
pojęć z zakresu filozofii przyrody.

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM

Uwagi dodatkowe:
Brak
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA SYSTEMÓW ZŁOŻONYCH
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF COMPLEX SYSTEM

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 5,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

35,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- samodzielna lektura 15,0 godz.

15,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 50,0 godz.

liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,40 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,60 punktów ECTS.


